Zorg
Er zijn diverse meningen over het zorgbeleid van ouderen.

4. Als u het voor het zeggen had, wat zou u het eerst veranderen aan de zorg
voor ouderen in de gemeente Helmond? (8% = ik zou niks veranderen, 32% =
weet niet)























1 op de 10 is maneger. 50% van die Managers eruit en handen op de vloer vergroten
Meer naar zelfsturende teams.
Alles. Heb elf ervaren dat er van alles mis is in de top. Ze zouden meer naar de ouderen moeten
luisteren en daar op inspelen. Niet ouderen als last behandelen maar gewoon hoe je het zelf zou
willen. En de een heeft meer hulp nodig als een ander. Maar aub beetje meer respect.
Betere afstemming tussen de zorgverleners en veel betere zorg voor iedereen.
Dat alles wat makkelijker en zonder een hoop regels geregeld en aangevraagt kan worden
Dat de ouderen meer hulp kunnen krijgen bv. om hun huis schoon te houden. bij alle ouderen is
de hulp gehalveerd. terwijl er in de kranten gestaan heeft dat de gemeente zoveel geld over
gehouden hebben.
Dat de zorg eens onder de loep wordt genomen! Er wordt alleen maar bezuinigd ten koste van
een mens. Er moet nu meer gedaan worden met minder mensen maar ook nu zal er wel weer
niet geluisterd worden en gewoon doorgegaan met bezuinigen.
Dat er meer tijd beschikbaar komt voor verzorging ( luisterend oor)
Dat ze goed verzorgd worden.
De gemeenschap meer betrekken bij de zorg/verpleeghuizen. Nu zijn de zorg/verpleeghuizen een
aparte groep die (bijna) buiten de gemeenschap (wijk) staat. Betrek de gemeenschap maar ook
de jongere meer bij de zorg voor ouderen. Organiseer meer voor de ouderen tesamen met
anderen.
De gemeente wentelt nu de WMO zorg huishoudelijke hulp af op de Zorgverleners. Maar zij zijn
zelf verantwoordelijk voor maatwerk. Veel te grote wisseling van ambtenaren op dat gebied. Een
duiventil. De hulpbehoevende oudere trekt aan het kortste einde.
Lever maatwerk en durf in het verleden te makkelijk verleende hulp terug te draaien, zodat
degenen die echt gewoon meer nodig hebben dat ook krijgen. Nu maakt de gemeente
(gemakzucht?) er een soort eenheidsworst van. De rechter fluit dat terecht terug.
De mensen niet zo betuttelen , al zijn ze oud de meeste weten nog heel goed wat er speelt .
Verder meer aanloop punten in de stad voor ouderen die nog zelfstandig wonen , om een praatje
of koffie , of hulp te vragen .
De ouderen hebben voor mijn gevoel te weinig contacten met elkaar. Nodig ze uit voor een
gezellig samen zijn probeer ze weg te halen uit hun dagelijks leven.
De uitstraling van de buitenzijde Ameideflat verbeteren
De woningen zouden meer levensloopbestendig moeten worden gebouwd (of omgebouwd)
Die mensen die Nederland hebben opgebouwd na de tweede Wereld oorlog verdienen beter
Duidelijkheid naar de inwoners wat de mogelijkheden zijn. Communiceer hoe en wanneer je er
recht op hebt.
Een meer correcte en snellere uitvoering van de WMO.
Een meer persoonlijke benadering , gericht op maatwerk en minder loketten op afstand.
Eerst maar eens zorgen dat ze zichzelf kunnen onderhouden, AOW/Uitkering compenseren
Eigen bijdragen afschaffen/verlagen, er is wel 250.000 euro beschikbaar om een paar jongeren in
toom te houden ( nauwelijks gelukt ) en mijn eigen bijdrage is van 0 naar 55 euro per maand
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gestegen voor een scootmobiel van 6 jaar oud............
Er blijven miljoenen over dit jaar
Dit MOET ten goede komen ad zorg en ouderen
Extra aandacht voor eenzaamheid
Geld besteden aan de zorgverlener, niet aan de 'zakkenvuller' daarboven
Geld dat over blijft opnieuw besteden aan onze ouderen.
Goede en makkelijke/eenvoudige toegang tot voorzieningen
Gratis openbaar vervoer voor ouderen en mensen met een ( verstandelijke) beperking
Het huidige winkelaanbod is totaal oninteressant voor ouderen.
Hoewel ik de bezuinigen in de zorg terecht vind, is het naar mijn idee behoorlijk doorgeschoten
waar de ouderen de dupe van geworden zijn. Ook zou ik graag met hen in gesprek gaan waar hun
behoeften liggen qua voorzieningen. In het vorige decennium is dat nl ook met de jongeren van
Helmond gedaan, waaruit o.a. Festival Impact (nu helaas weer weg) is ontstaan, dat vele jaren
veel plezier gebracht heeft.
Ik zou de ouderen meer aandacht en betere zorg bieden
Ik zou het weer terugbrengen naar de oude situatie, dwz goede professionele
opvang/begeleiding/verpleging indie nodig, met hart voor de ouder, geen zakkenvullers.
Info vanuit de gemeente betere besteding van de ontvangen gelden vanuit provicie en den haag
aan de zorg en soepeler beleid t.o.v. de ouderen
Jammer dat de bejaardenhuizen zijn vertrokken voor veel mensen toch een uitkomst bij het
ouder worden
Kijken naar wat mensen nodig hebben ipv wat de gemeente er voor over heeft.
Kleinschaliger wonen, begeleiding beter, en meer geld voor de zorg
Laat de zorgers zorgen. Verminder de overhead.
Meer aandacht besteden aan deze groep
Meer begeleiding en minder laten betalen.
Meer geld naar de ouderen
Meer geld naar de ouderen om ze een betere oudere dag te bezorgen.
Meer geld naar de ouderen.
Meer geld voor de zorgvoorziening van ouderen
Meer geld voor vrij maken!
Meer huishoudelijke hulp bieden aan ouderen
Meer hulp voor de ouderen voor de huishoudelijke dingen
Meer maatwerk. Betere keukentafelgesprekken.
Meer mogelijkheden voor de ouderen zoals hulp en verzorging er is geld genoeg anders gaat het
toch maar in de grote pot en die mensen hebben hun leven lang ook voor ons gewerkt .
Meer personeel in de zorg
Meer tijd en aandacht voor ouderen
Meer tijd geven om de ouderen te verzorgen en meer tijd voor persoonlijke aandacht.
Minder bureaucratie-meer handen en aandacht op de vloer
Niet alleen voor ouderen, maar ook voor gehandicapten, zouden ouderen meer zorg moeten
kunnen krijgen vanuit de WMO. Het Openbaar Vervoer zou zodanig aangepast moeten worden
dat elke oudere/gehandicapte eenvoudig met de bus kan reizen (rekening houden met manieren
van instappen/rolstoelen etc.
Nog geen ervaring mee in nabije omgeving; dus geen goed oordeel hierover
Ouderen verdienen een goede verzorging en begeleiding, dus onmiddellijk stoppen met het
verder bezuinigen.
Ouderen zoveel mogelijk samen laten oud worden in hun eigen woning, dus de hulp aan ouderen
meer richten op deze doelen.
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Trottoirs op en afritten voor rolstoelen. Te hoge verkeersdrempels zijn te hoog voor rolstoelen
en rollators. Betere zorg voor de ouderen
Veel minder directeuren en leidinggevenden, want die verzieken alles, minder vergaderen,
mensen in hun waarde laten gelegenheid tot kort praatje. Iedereen tevreden beter voor
gezondheid
Voor iedereen gelijk.
En de gemeente moet al het beschikbare geld naar de zorgverleners laten gaan.
Het is toch te gek dat ze zoveel geld overhouden.
Vrij gebruik maken van openbaar vervoer.
Wat meer hulp in de huishouding en niet zo duur
Zoals het voorheen was dat er bejaardentehuizen komen waar ouderen (ook als ze lichamelijk
niets mankeren) terecht kunnen gewoon omdat zelfstandig wonen niet meer mogelijk is. deze
mensen vallen nu in een groot gat en worden aan hun lot overgelaten. pas als men dementerend
is of zwaar gehandicapt is er plek voor ze.
Zorg voor ouderen gratis
Zorg voor ouderen gratis
Zorg voor ouderen moet gratis worden
Zorgen dat de ouderen krijgen waar ze recht op hebben. Goede huisvesting die aansluit bij de
behoefte van ouderen. Hierdoor zal de eenzaamheid minder worden en de ouderen een
gelukkigere oude dag hebben.
Zorgen voor meer verzorgingshuizen met aanleunwoningen voor niet meer zelfstandig kunnend
wonen. Meer zorgverlening aan huis.
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